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Datum: 8 oktober 2020
Betreft: ventilatie en COVID-19

Beste ouders/verzorgers,
Er is landelijk een discussie gaande over scholen, verspreiding van COVID-19 en ventilatie. Goede
ventilatie zal de kans op besmetting via de lucht verminderen. Het is echter geen garantie dat
besmetting niet via de omgevingslucht kan plaatsvinden.
Landelijk is afgesproken dat wij u op de hoogte stellen van de situatie van onze schoolgebouwen.
De volgende vragen waren hierbij leidend:
✓ voldoet een schoolgebouw aan de eisen, zoals vastgelegd in de bouwbesluiten?
✓ blijven de CO2-metingen onder de toegestane grenzen?
✓ zijn er bij natuurlijke ventilatie voldoende mogelijkheden om te ventileren, zoals openzetten
van ramen, roosters en dergelijke?
✓ werken de installaties bij mechanische ventilatie voldoende en volgens de gestelde eisen?
De eerste opzet van het onderzoek is geweest dat de gebouwen moesten voldoen aan de eisen van
het bouwbesluit. Daaropvolgend kwam landelijk de maatregel dat er ook onderzocht moest worden
hoe het zat met het CO2-niveau in de scholen.
Ons schoolbestuur heeft alle scholen laten onderzoeken en heeft onlangs ook CO2-meters besteld.
Deze worden verwacht eind november 2020. Landelijk is er namelijk een “run“ op deze meters, zodat
de levertijd langer is dan gewoonlijk. Een klein aantal scholen heeft CO2 meters of kan die activeren
op de digiborden.
De situatie op onze school is als volgt:
- Het schoolgebouw voldoet aan de eisen volgens de bouwbesluiten.
- Drie lokalen zijn voorzien van CO2 meters via de nieuwe Digiborden. Deze staan bijna altijd
op ‘laag’ en een enkele keer op gemiddeld. Bij gemiddeld ondernemen we actie door extra te
ventileren. Het ‘extra’ lokaal is niet voorzien van een CO2 meter. Als de meters worden

-

geleverd eind november, zullen we hier af en toe een meter neerzetten. Het extra lokaal is
goed te ventileren met ramen tegenover elkaar, met weinig kinderen die het tegelijk
gebruiken en met de intensiteit waarmee het gebruikt wordt. Door af en toe wel te meten,
weten we zeker dat het daar ook een plek is met een laag of gemiddeld CO2 gehalte, wat
niet schadelijk is voor de kinderen en personeel.
De school heeft voldoende mogelijkheden om natuurlijk te ventileren.
Er is in het schoolgebouw geen mechanische installatie.

Vervolgstappen
- Voor kinderen en ouders: houd er rekening mee dat er goed geventileerd wordt en dat
kinderen voldoende laagjes kleding aanhebben om in te spelen op de komende herfst.
- Voor school: het ‘extra’ lokaal checken op een goed CO2 gehalte, de drie standaard lokalen
van de klassen blijven checken via het Digibord en het ventileren daarop wanneer nodig
aanpassen.
Zijn er nog vragen, horen we het graag.
Hartelijke groet,
Floor van de Werfhorst
Schoolleider IKC De Wierde

